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Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

De W-weging

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE SCORES

Openbaar vervoer Info

Er is een bushalte ter hoogte van de inkom van het museum in de Pottestraat.

Parkeergelegenheid Info

Er is geen eigen parkeervoorziening. Men parkeert in de omgeving (betalend).

Bewegwijzering en signalisatie Info

Er is voldoende en duidelijke bewegwijzering in en rond het gebouw. Op verschillende 

plaatsen zijn er plattegronden van de site aanwezig.
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Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Het Talbot House museum vertelt  het leven achter het front. Via 

de binnentuin bereikt men het huis. 'The Old House' wordt 

dagelijks gebruikt als gastenverblijf.

Het museum is  toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

Zwaar te openen deuren, steile helling en een te klein aangepast 

toilet zijn knelpunten.

Het huis en de tijdelijke tentoonstelling in de binnentuin zijn niet 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Talbot House

Poperinge

Gasthuisstraat 43

Poperinge

Het Talbot House museum vertelt  het leven achter het front. Via de 
binnentuin bereikt men het huis. 'The Old House' wordt dagelijks 
gebruikt als gastenverblijf. 
 
Het museum is  toegankelijk met hulp en extra inspanningen. 
Zwaar te openen deuren, steile helling en een te klein aangepast 
toilet zijn knelpunten. 
Het huis en de tijdelijke tentoonstelling in de binnentuin zijn niet 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
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Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp Niet rolstoeltoegankelijk

Het aangepast toilet bevindt zich in het sanitair blok van het museum, achter de balie. Het 

toilet is te klein voor een rolstoelgebruiker om comfortabel te gebruiken.

Er is geen verlaagd en onderrijdbaar gedeelte voorzien aan de balie om rolstoelgebruikers 

comfortabel te bedienen.

Expositieruimte -

De te bezoeken ruimtes in het museum zijn de vaste tentoonstelling op 0 en de concerthal 

op +1. Deze zijn goed toegankelijk, maar op de route naar de lift kan een te steile helling 

hinder vormen.

De binnentuin, het 'Slessorium' en het huis (Talbot House) zijn niet rolstoeltoegankelijk.

Sanitair -

 

  

Circulatie

De nieuwe glazen circulatiekoker van het museum is voorzien van trappen en een lift zodat 

de concerthal op +1 bereikbaar is. De lift heeft een afmeting van 100 x 130 cm.

In het huis (Talbot House) zijn de verdiepingen niet rolstoeltoegankelijk.

+/-

De voetpaden in de Gasthuisstraat en Pottenstraat zijn vlak aangelegd in klinkers. 

Het voetpad in de pottenstraat is smal. Een rolstoelgebruiker zal zich een stukje op de weg 

moeten begeven.

Toegang +/-

De glazen toegangsdeur is zwaar en er is weinig opstelruimte om de deur te openen. Hulp 

kan nodig zijn.

Balie -

Toegangspaden -
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